
 

Vårutflykten lördagen den 16 maj 2009 

Årets vårutflykt går söderut i vårt vackra Hälsingland. Vi samlas på Kotorget lördagen den 16 
maj klockan 09.00 och embarkerar en av Anderssons bussar, som blir vår transport under 
denna soliga vårdag. Färden går mot Iggesund där vår guide, Torbjörn Bodare, kommer 
ombord och följer oss sedan hela dagen.  

Vi börjar med att åka ned Rådhusgatan och Torbjörn berättar om Iggesunds tillkomst. 
Därefter åker vi under broarna och ser på Sågfallet och byggnationen av den nya dammen 
och kraftstationen.  

Järnbruksmuseet får vi även besöka där Torbjörn öppnar upp och berättar.  Därifrån åker vi 
till Fyrklöverns servering för en liten bensträckare och kaffe + kaka.  

När alla är åter ombord åker vi vidare mot Njutångers medeltidskyrka med delar från 1200 
och 1400 talet. Vi får här se det vackra altarskåpet av Haaken Gullesson från Enånger samt 
dopfunten från slutet av 1200-talet.  

Vi fortsätter sedan vidare mot Enångers gamla kyrka som ägs av Riksantikvarieämbetet och 
får se på dess unika målningar och medeltida träskulpturer.  

Vid den här tidpunkten så torde vi vara mogna för en lunch och vi åker då till Ångersjöns 
rastplats söder om Enånger. (Årets rastplats i Sverige 2008!). Gunilla Asplund bjuder oss här 
på en god lunch med alla tillbehör och vi får även möjlighet att njuta av vårsolen. 

 Efter en välsmakande lunch styr vi kosan mot Borka Brygga i Enånger och Hjalmar Åker  
visar oss runt på båtmuseet och berättar.  

Innan vi återvänder mot vårt vackra Hudiksvall åker vi ned på Skärnäs terminalen där 
Iggesund/Holmen skeppar ut sina varor till länder i Europa och övriga världen. Återkomst till 
Kotorget beräknas till 15-30 – 16.00.Kostnaden för denna vårutflykt i strålande solsken är 
200 kronor /person för resa, guidning och lunch.    

Vänligen anmäl Dig till  

Thorvald Forssner  tel: 0650 – 17824, 

 Lars Blomberg 0650 – 14472  

 och senast söndagen den 10 maj måste vi ha Din anmälan. 

 Välkomna till årets vårutflykt 2009 önskar  

Hudiksvalls Hembygdsföreningen / Lars Blomberg 

 

  

                      



  

 


